’t Rechthoes is een kleinschalige zorginstelling die jongeren/volwassenen met een sociale en/of
geestelijke beperking begeleidt. ’t Rechthoes biedt dag en nacht ondersteuning en/of begeleiding die
bij zorgbehoefte van cliënt aansluit. ’t Rechthoes beschikt over een gevarieerde groep. Dit zijn
verticale groepen; adolescenten, jong volwassenen en volwassenen van 18 tot 50+ jaar.
Wij zijn op zoek naar :

begeleider zorg voor wonen en
dagbesteding (M/V) per april 2019.
Omschrijving
Als begeleider werk je in een zelfstandige functie en breng je de situatie en leefomgeving van de
cliënt in beeld, waarna de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van cliënt worden
geformuleerd. Naast de fysieke begeleiding en ondersteuning van cliënten stel je
begeleidingsplannen en rapportages op. Het betreft een functie voor zowel dag als
avond/nachtdiensten.
Verantwoordelijkheden
• Individuele hulpvraag of behoefte inventariseren
• Begeleidingsplannen opstellen en rapportages schrijven
• Signaleren van voor- en achteruitgang bij cliënten
• Onderhouden van contact tussen cliënten en verschillende organisaties
• Eerste aanspreekpunt in de uitvoering van de basiszorg betreffende cliënten
• Correct naleven van de algemene gedragscode
• Uitvoeren van bijkomende administratieve taken
Functie eisen
• Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van Zorg en Welzijn.
• 3 jaar relevante werkervaring
• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
• Kennis van kwaliteitsmanagementsysteem
• Kennis van en inzicht in relevante methodieken
• Kennis van MS Office
• Zelfstandig, enthousiast, flexibel, stressbestendig, probleemoplossend, sociaal vaardig en
integer.
Dit bieden wij jou
Het betreft een functie van 20 uur per week, op basis van een jaar contract met een proeftijd van
twee maanden. Salariëring volgens de CAO Gehandicaptenzorg en aansluiting bij het pensioenfonds
PFZW.
Solliciteren
Motivatiebrief en CV, met recente pasfoto sturen naar:
’t Rechthoes, t.a.v. Mevr. L. Bennis, Veenlandweg 5, 7696 BL Brucht of via info@hetrechthoes.nl
o.v.v. sollicitatie maart 2019. Sluitingsdatum: 26 maart 2019.
Kandidaten die geen ervaring hebben in de zorg hoeven niet te reageren!

